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Informasjon om den videre prosessen med deling av fylkeskommuner og 
kommuner etter Stortingets vedtak og søknadsfrist for økonomisk 
kompensasjon 

Vi viser til Stortingets vedtak 14. juni i behandlingen av Prop. 113 LS (2021–2022) Deling av 

fylker og Ålesund kommuner og endringer i inndelingslova (ny fylkesinndeling og nye 

fylkesnavn) og Prop. 127 S (2021–2022) Tillegg til Prop. 113 LS (2021–2022), hvor det ble 

fattet vedtak om deling av følgende fylker og kommuner: 

- Viken fylke deles i tre nye fylker: Østfold fylke, Akershus fylke og Buskerud fylke 

- Vestfold og Telemark fylke deles i to nye fylker: Vestfold fylke og Telemark fylke 

- Troms og Finnmark fylke deles i to nye fylker: Troms fylke og Finnmark fylke 

- Ålesund kommune deles i to nye kommuner. De to nye kommunene er Ålesund 

kommune og Haram kommune. Grensen mellom kommunene følger grensen for 

Haram kommune slik den var før sammenslåingen 1. januar 2020. 

 

Den geografiske inndelingen av fylkene og kommunene framgår av Stortingets vedtak, jf. 

vedlegg. Delingene skal tre i kraft fra 1. januar 2024. 

 

I dette brevet gir departementet informasjon om noen forhold i den videre prosessen med å 

gjennomføre delingene, som fylkeskommunene og Ålesund må være oppmerksom på. Vi 

gjør særlig oppmerksom på at frist for fylkeskommunene og Ålesund kommune til å sende 

søknad til departementet om økonomisk kompensasjon for delingskostnader er 8. november 

2022.  

 

Vi viser for øvrig til eget brev og kontakt om prosess for å fastsette forskrifter om 

gjennomføring av delingene. 

 

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

22/930-131 

Dato 

20. juni 2022 
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Søknader om økonomisk kompensasjon for delingskostnader 

Vi viser til brev fra departementet 11. februar 2022 med informasjon om økonomisk 

kompensasjon for kostnader ved å gjennomføre delinger. Brevet gjør nærmere rede for 

innretningen av den økonomiske kompensasjonen fra staten for kostnader ved å 

gjennomføre delingene. For å kunne motta kompensasjon fra staten, må kommunene og 

fylkeskommunene sende søknad til Kommunal- og distriktsdepartementet på grunnlag av et 

budsjett, etter at delingene er formelt vedtatt. Det framgår av brevet at departementet vil 

legge til rette for dialog og mest mulig felles forståelse om den videre prosessen. Etter fristen 

1. mars er det blitt avholdt tre møter på administrativt nivå mellom departementet, 

fylkeskommunene og Ålesund kommune om kompensasjonen. Med utgangspunkt i brevet 

fra departementet 11. februar og den felles forståelsen fra de administrative møtene, gjøres 

det i det videre rede for føringer og prosess for å søke om kompensasjon for 

delingskostnader. 

 

Delingsprosessen kan deles opp i ulike faser:  

- fase 1 – før formelt vedtak om deling 

- fase 2 – gjennomføringsfasen, fra formelt vedtak i Stortinget til konstituering av nye 

kommunestyrer/fylkesting 

- fase 3 – overgangsfasen, fra konstituering til de nye enhetene trer i kraft 

- fase 4 – oppstartsfasen, etter at de nye enhetene trer i kraft 

 

Som det framgår av brevet 11. februar, er det de direkte delingskostnadene som blir 

kompensert gruppert i tre kostnadstyper: prosjektledelse og prosjektorganisering, 

nødvendige tilpasninger av IKT-systemer, og intern og ekstern informasjon om delingen. Den 

største delen av de direkte delingskostnadene antas å være knyttet til fase 2 og 3, som vil 

være i 2022 og 2023. Det vil imidlertid også være enkelte kostnader i fase 1 og fase 4 som 

med rimelighet kan betraktes som «engangskostnader direkte knyttet» til å gjennomføre 

delingene, og som derfor kan inkluderes i søknadene. Dette kan f.eks. være nødvendige 

forberedelser til gjennomføringsfasen, og nødvendige aktiviteter i oppstartsfasen knyttet til 

avviklingen av den tidligere kommunen/fylkeskommunen. 

 

Vi minner om gjeldende føringer som er gitt for søknadene i brev 11. februar 2022: 

- Søknadene skal basere seg på en svært nøktern tilnærming til hva som er absolutt 

nødvendig for å gjennomføre delingsprosessen 

- Utgifter som kan unngås, vil ikke bli kompensert. 

- Det vil ikke være aktuelt å dekke kostnader i følgende tilfeller:  

o der et inter(fylkes)kommunalt samarbeid etter deling kan sikre fortsatt 

stordriftsfordeler, som f.eks. felles IKT-systemer og IKT-organisasjon, og man 

i stedet velger en annen og mer kostbar løsning  

o der tiltak kan utsettes til naturlig rullering, som omprofilering av kjøretøy. 

 

Krav til søknaden 

Det må framgå av søknaden at de omsøkte beløpene gjelder engangskostnader som er 

direkte knyttet til å gjennomføre delingen, og som ikke kan unngås. Søknaden skal inneholde 
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en generell omtale av de løsningene som er valgt i gjennomføringen av delingen, herunder 

hvorvidt samarbeid mellom de nye fylkeskommunene/kommunene er vurdert.  

 

Hver fylkeskommune og kommune som skal deles, skal sende én søknad om 

kompensasjon.  Søknaden skal omfatte alle kostnadene som søkes kompensert. Det vil ikke 

være anledning til å dele opp i flere søknader. 

 

Frist for fylkeskommunene og Ålesund kommune til å sende søknad til departementet er 8. 

november 2022. Søknadene skal oppsummeres med utgangspunkt i en tabell som under. 
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Engangskostnader som kompenseres 2022 2023 Totalt Merknad 

Prosjektledelse og 

prosjektorganisering 

    

Utvalg, felles     

- geografisk utvalg 1     

- geografisk utvalg 2     

- [geografisk utvalg 3]     

Nye kommunedirektører     

Prosjektstøttekontor     

Frikjøp av ansatte     

Nødvendige forberedelser organisasjon, 

f.eks.: 

    

- anskaffelsesfaglige avklaringer     

- ekstern bistand     

- overtid egne ansatte     

Politiske møter høsten 2023 knyttet til 

delingsarbeidet 

    

Andre kostnader (må spesifiseres)     

Nødvendige tilpasninger i IKT-

systemer 

    

Endringer i IKT-systemer     

- IKT-infrastruktur     

- Fagsystemer     

- Andre systemer (må spesifiseres)     

Lovpålagte endringer i arkiv     

- Informasjonsforvaltning/arkiv, 

herunder uttrekk av data, 

forvaltning og deling av arkivdata 

    

Opplæring av ansatte     

Andre kostnader (må spesifiseres)     

Intern og ekstern informasjon     

Grafisk omprofilering     

Skilting av bygg og eiendommer     

- Veier     

- Bygg     

Informasjon til ansatte     

Informasjon til innbyggere     

Informasjon til eksterne 

samarbeidspartnere 

    

Andre kostnader (må spesifiseres)     

Totalt     
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Videre prosess i departementet etter søknadsfristen 

Etter at departementet har mottatt søknadene, vil vi sammenligne oppgitte utgifter på tvers 

av søknadene for å sikre likebehandling og nøkterne løsninger. Det vil bli lagt til rette for 

dialog og ved behov bilaterale/felles møter med fylkeskommunene og Ålesund kommune i 

forbindelse med departementets vurdering av søknadene. Det er staten som til slutt beslutter 

endelig kostnadsdekning. 

 

Det vil kunne dukke opp uforutsette forhold eller andre endringer i prosessen som innebærer 

behov for å omdisponere ressurser sammenlignet med budsjettene som ligger til grunn for 

søknadene. Formålet med tilskuddet er å kompensere fylkeskommunene/kommunene for 

nødvendige engangskostnader ved å gjennomføre delingene. I tilsagnsbrevet vil 

departementet komme tilbake til ev. krav og føringer for fylkeskommunenes og Ålesund 

kommunes muligheter for å omdisponere midler mellom omsøkte poster.  

 

Kompensasjonen er et øremerket tilskudd. Fylkeskommunene og kommunene vil derfor bli 

bedt om å rapportere til departementet om hvordan midlene benyttes, jf. Reglement for 

økonomistyring i staten punkt 6. Departementet vil også be om en kortfattet rapport, med 

oppstilling om hvordan midlene er disponert, innen 31. desember 2024.  

 

Nye fylkes- og kommunenummer 

Deling av fylker og kommuner innebærer endringer i dagens fylkes- og 

kommunenummerserie, jf. omtale i Prop. 113 LS (2021–2022). Fylkes- og kommunenummer 

tildeles av Kommunal- og distriktsdepartementet, etter faglig innspill fra Statistisk sentralbyrå 

(SSB). Etter Stortingets vedtak om deling har departementet bedt SSB om å gi faglig innspill 

om nye fylkes- og kommunenummer. Departementet vil rett over sommeren fastsette de nye 

fylkes- og kommunenumrene. Informasjon om dette vil bli gitt i eget brev.  

 

Med hilsen 

 

 

Mari Jacobsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Jørgen Teslo 

utredningsleder 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

 

Kartverket 

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal 
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Adresseliste 

 

Troms og Finnmark 

fylkeskommune 

Postboks 701 9815 VADSØ 

Vestfold og Telemark 

fylkeskommune 

Postboks 2844 3702 SKIEN 

Viken 

fylkeskommune 

Postboks 220 1702 SARPSBORG 

Ålesund kommune Postboks 1521 6025 ÅLESUND 
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